Der afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den 23. april 1986 kl. 9—
på Islebjerggård, Heimdalsvej 6.
med følgende

D A G S O R D E N

Fraværende:

Sag nr.

Omhandlende:

1986
gi# Affaldsbehandling.

"

j.nr. 07.03.02G01
I fortsættelse af udvalgets behandling
af affaldsproblemer er udarbejdet no
tat af 15. april 1986.
Forvaltningens indstillinger fremgår
af notatet.
./.

Bilag: notat af 15.4.86 med bilag.

62.

Hovedstadsrådets specialtillæg for

'•?

p r r -

kontrollerede lossepladser.
j.nr. 01.01P17
Ved byrådets skrivelse af 20.marts 1986
fremsendtes bemærkninger til nævnte spe—
cialtillæg. Rådsformanden indbød ved
skrivelse af 18. marts 1986 til en drøf
telse med flere kommuner om de akutte

c2

affaldsproblemer. Mødet afholdtes den

fra nævnte møde.
Det indstilles, at referat tages til

./.

Bilag: referat fra mødet d. 24/3 1986.

A

*L/9#JT.

24. marts 1986. Der forelægges referat

efterretning.
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Omhandlende:
Budget 1987 - drift
j.nr. 00.01002

l/ lj

} cU ccft ;

Der er udarbejdet forslag til drifts
budget for 1987 omfattende udvalgets

Ur

t

administrationsområde.
Indstilling: Henstilles.
Bilag: forslag til driftsbudget for 1987.

Zcv.øøO <lc/

b s t , 7,
Budget 1987 - anlæg.
j.nr. 00.01002
Der er udarbejdet forslag til investe
ringsoversigt for perioden 1987 - 92.
Indstilling: Henstilles.
Bilag: forslag til investeringsoversigt.

Udvidelse af cykelsti, Odinsvej.
j.nr. 05.04.02G01
I forbindelse med istandsættelse af
cykelstien langs Odinsvejs vestside
konstateredes det, at ejendommenes
hække var placeret et stykke inde på
grundene, hvorved ca. 50 - 60 cm af
4 ejendommes areal mod vejen nu er an
vendt som fortov. Sagen har været be
handlet på udvalgets møde den 18. dec.
1985 og den 26. febr. 1986, hvor det
blev pålagt forvaltningen at søge op
nået forlig med de 4 grundejere om køb
af arealerne til vurderingsprisen, og
i modsat fald indstille til byrådet,
at arealerne eksproprieres.
Der er opnået forlig med 2 grundejere,
den 3. grundejer har ikke reageret, og
den 4. grundejer,
har tilskrevet forvaltningen ved skri
velse af 11. april 1986.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
66.

Våningstedgård - byggemodning,
r

overenskomst.
j.nr. 13.06.00G01
Byrådet vedtog på møde den 11. febr.1986,
at nævnte overenskomst skal genforhandles.
Der er aftalt møde den 7. maj 1986 med
ejendomsmægler

og direktør

for drøftelse af overenskomsten.
Forvaltningens forslag til revideret
overenskomst forelægges.
Det indstilles, at revideret forslag til
trædes og fremsendes.
./.

Bilag: forslag til revideret overenskomst.

67.

"Markvandring11.
j.nr. 00.01A14
På udvalgets møde den 19. marts 1986 blev
vedtaget at afholde "markvandring" den 14.
maj 1986 kl. 8— .
Der forelægges forslag til program.

./.

Bilag: forslag til program.

68.

Offentlige stier.
j.nr. 05.04.01G01
På mødet den 19. marts 1986 blev følgende

*

j
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sag udsat:
Der er igennem de seneste år udført sti
anlæg flere steder i kommunen. Stianlæggene
har, efter udførelse af visse strækninger i
1985, nu en sammenhæng, således at man kan
færdes på disse igennem kommunen, uden at det
er nødvendigt at benytte det overordnede
vejnet.
68.

For at bekendtgøre dette for brugerne

fort- er udarbejdet en foreløbig udgave af
sat

en folder, som oplyser om stianlæg
gene.
Forslag til folder forelægges, og
det indstilles, at denne fremstilles
i 2.000 eksemplarer som foreløbig
udgave.
Bilag: forslag til folder.

©

nr.

Omhandlende:

Broer, bygværker m.v.
j.nr. 13.05P21
På mødet den 19. marts 1986 blev føl
gende sag udsat:
I forbindelse med igangværende skitse
projektering af trafikterminal skal
samtidig skitseres på ændringer af den
nordlige del af Roskildevej.
I denne forbindelse skal forberedes en
istandsættelse af bro over Sillebro Å.
Det foreslås, at dette forestås af et
rådgivende ingeniørfirma, idet forvalt
ningen ikke har ekspertise til at fore
stå projektering m.v. af betonkonstruk
tioner af denne art.
Det indstilles, at ingeniørfirmaet
anmodes om bistand i forbindelse
med projektering m.v., således at skitseprojektet udarbejdes efter nærmere af
tale om honorar m.v.

Vejvæsenet - mærkning af materiel.
j.nr.81.00:05.08G01
På mødet den 19. marts 1986 blev føl
gende sag udsat:
For mærkning af vejvæsenets materiel
er hidtil benyttet mærkater med tekst
bestående af byvåben m.v.
Vejvæsenets lager af mærkater m.v. er
opbrugt og står overfor nyt indkøb.
Da flere typer af byvåben hidtil har
været benyttet, anmodes om udvalgets
stilling til, hvilke mærkater der frem
over ønskes benyttet.

Havnevej 1 - benzinsalgsanlæg.
j.nr. B 41/86
På byrådets møde den 8. april 1986 forelå
indstilling af 3. april 1986 fra ejendoms
udvalget vedrørende nævnte sag.
Byrådet vedtog at oversende sagen til tek
nisk udvalg.
Der forelægges forvaltningens krav, omfat
tende adgangsforhold m.v., som er meddelt
bygningsinspektoratet den 18. marts 1986.
Indstilling: henstilles.
Bilag: notat af 18. marts 1986.

7o .

Sag nr.

Omhandlende:

1986
72.

Trafikterminal - arealforhold.
j.nr. 13.05P21

/

I forbindelse med projektgruppens over
vejelser om fremtidige ejerforhold m.v.
omfattende arealer ved påtænkt trafik
terminal er DSB sindet at overdrage en
kelte af arealerne til Frederikssund
kommune.
Forinden videre foretages i sagen, øn
skes udvalgets stillingtagen til, hvil
ken disposition der skal lægges til
grund herfor.
Der vil på mødet blive redegjort for de
nævnte arealers nuværende og fremtidige
anvendelse.
Indstilling: henstilles.
./.

Bilag: skrivelse af 19. marts 1986 fra DSB.

73.

Frederikssund Renseanlæg.
j.nr. 09.07P05
I forbindelse med de seneste analyseresul
tater af de af tilsynsmyndigheden foretagne

.

kontrolanalyser på Renseanlægget, har krav
om iltmætning på 60 % på afløbet ikke været
overholdt. Iltmætningen har været 55-60 %
og lavest i den kolde tid.
Det foreslås, at det gældende krav søges æ n - ‘
dret, og at der forelægges forslag til ansøg
ning herom til Hovedstadsrådet.
Forslaget til nævnte ansøgning er udarbejdet

i
i samråd mellem kommunens rådgiver og drifts
lederen.

Det indstilles, at forslag til nævnte skri
velse tiltrædes.
./.

Bilag: forslag til skrivelse til Hovedstadsrådet.
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
74.

Vejvæsenet - personaleforhold.

7j/f

'

j.nr. 81.00G01
Der orienteres om vejvæsenets
personaleforhold.
./.

75.

Bilag: skrivelse af 17.4.1986 til
vejvæsenets personale.
AFAV I/S

< 2^ ? S '

j.nr. 07.04.01G01

„&

^ ____ /

På udvalgets, møde den 19. marts 1986
forelå sag vedrørende afholdte møder
på AFAV. Sagen blev udsat.
Der forelægges referat fra bestyrel
sesmøde den 7. marts 1986, tekniker
mødet den 14. marts 1986 og bestyrel
sesmødet den 4. april 1986.
Det indstilles, at referater tages
til efterretning, og at det indstilles
til byrådet, at forbehold for Jægerspris
kommunes optagelse i interessentskabet
frafaldes.

76.

Jernbanegade
j.nr. 05.01G01

a.

Der har været afholdt møde den 25. april
1986 med repræsentanter fra Handels
standsforeningen for drøftelse af for
hold, ønsker m.v. i Gågaden.
Der forelægges referat fra nævnte møde.
Det indstilles, at referatet tages til
efterretning.
Bilag: referat af 2. april 1986.

76.b.

Af referatet fremgår, at der er behov

fort-

for udarbejdelse af endelig plan for

sat

gågadens fremtidige udseende m.v.
Idet det af investeringsoversigt for
1986-87 fremgår, at renovering af
Østergade - Havnegade er planlagt
påbegyndt i 1987 , foreslås overvejet
en konkurrence om forslag og skitser
til den fremtidige udformning af ho
vedgaderne i centrum.
Det indstilles, at det pålægges for
valtningen at udarbejde forslag og
overslag for en konkurrence ,

76 r

ud& ét/-
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Omhandlende:

Sag nr.

77.

Vejadgang til påtænkt udstykning.

^ 7?

j.nr. 01.04G01

(Tof <&£

På udvalgets møde den 19. marts 1986
blev sag vedrørende godkendelse af
vejadgang til påtænkt udstykning af
matr.nr. 14— , beliggende ved hoved
landevej 141 og Kronprins Frederiks
bro udsat.
Sagen er fremsendt til udtalelse i
Vejdirektoratet, og svarskrivelse
herfra forventes fremlagt på mødet.

78.

Befæstelse af fortov på Åbjergvej.
j .nr.05.04.04G01

co(78

På udvalgets møde den 19. marts 1986
blev anmodet om redegørelse for om
fang af ovennævnte anlægsarbejde.
Byrådet vedtog på møde den 24. sept.
1985 at meddele anlægsbevilling på
kr. 125.000,- til befæstelse af for
tov i nordside på

Åbjergvej fra Ros

kildevej til Højtoften, ialt ca. 275 m.
Arbejdet blev ikke påbegyndt i 1985 på
grund af vintervejr. Materialer er ind
købt og arbejdet kan igangsættes umiddelbart.
79.

Græse Bakkeby - kloak
13.06.00G01

79.

Der forelægges skitseprojekt for kloake
ring af Kildebakken 4. etape omfattende
24 parceller.
Anlægsudgiften anslås til kr. 585.000,excl.

moms og

det indstilles,
at

skitseprojekt godkendes, og

at

arbejdet udbydes i licitation, samt

at

der ansøges om anlægsbevilling og
bemyndigelse til at forestå anlægsar
bejdets udførelse.

______

nr.

Omhandlende:

fiP

Græse Bakkeby - Byvej m.v.
j.nr. 05.01G01
I forbindelse med udførelse af byggemod
ningsarbejder i Græse Bakkeby er aftalt
mellem grundejere, at Frederikssund kom
mune forestår bygherrefunktionen for an
læg af Byvej og afholder 57,5 % af anlægs
udgiften.
De resterende arbejder omfatter stianlæg
samt diverse helleanlæg, asfaltbefæstelser
og belysningsanlæg, omfattende en anlægs
udgift på ialt kr. 2.700.000,-, hvoraf
Frederikssund kommunes andel andrager
kr. 1.555.000,-.
Det indstilles, at der ansøges om anlægs
bevilling samt om bemyndigelse til at fore
stå anlægsarbejdets udførelse.

[
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Græse Bakkeby - Højvang.
j.nr. 05.01G01
For færdiggørelse af Højvang med reste
rende asfaltbefæstelse
indstilles, ansøgt om anlægsbevilling
for så vidt angår Frederikssund kommunes
andel, som andrager kr. 54.000,-, sva
rende til 15 % af anlægsudgiften.

Græse Bakkeby - Center
j .nr.13.06.00G01
For færdiggørelse af centerområdet i
Græse Bakkeby med resterende asfalt
befæstelser
indstilles ansøgt om anlægsbevilling
for så vidt angår Frederikssund kom
munes andel, som andrager kr. 35.000,-,
svarende til 15 % af anlægsudgiften.

P

Sag nr.

83.

Omhandlende:

Projekt for forlægning af landevej 522
vest om St. Rørbæk.
j.nr. 05.01.21G01
a.

Byrådet fremsendte med skrivelse af 20.
marts 1986 bemærkninger til Frederiks
borg Amtsråd omfattende flere forhold
i nævnte projekt.
De fremsatte bemærkninger er drøftet
med amtets teknikere, og resultat heraf
forelægges.

b.

Samtidig forelægges kopi af skrivelse af
29. marts 1986 fra Jørgen Thomsen til
Frederiksborg Amtsråd.
Forvaltningens bemærkninger hertil for
ventes fremlagt på mødet.

./.

Bilag: skrivelse af 29.3.1986.

84.

Sager afgjort af formand og
forvaltning.
Der forelægges oversigt.

./.

Bilag: oversigt.

85.

Eventuelt.
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